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Sathiko Sath Jaarverslag juli 2018 – juli 2019
Het was een spannend jaar voor Sathiko Sath, vaak leuk, maar soms ook lastig.
We denken daarbij aan de elf kinderen die aan het eind van klas 10 het gebruikelijke
staatsexamen deden. Zij slaagden allen met glans. Maar hun vervolgopleidingen vielen veel
duurder uit dan voorzien. Zo bracht een heuglijk feit een financieel probleem met zich mee.
Maar dat niet alleen. Want diezelfde kinderen stapten na hun examen vol enthousiasme in
het vrijwilligersprogramma Teaching The Kids (TTK). Gedurende twee maanden (mei en
juni) gaven zij les op scholen in hun eigen gemeenschap. Een bijzondere ervaring.
Wat we ook niet mogen vergeten: op 9 maart 2019 vierde Sathiko Sath zijn tiende
verjaardag. Bij die gelegenheid organiseerden we een wandeldag voor onze donateurs en
sympathisanten, én, daarnaast, twee sponsorreizen.
Kort samengevat: het boekjaar 2018-2019 stond aan de ene kant in het teken van veel
moois, maar aan de andere kant moesten enkele lastige besluiten worden genomen. Want
we willen kinderen niet alleen nu, maar ook in de toekomst een goede opleiding kunnen
garanderen.

De kinderen

Omdat het schooljaar (van half maart tot april van het jaar daarop) niet helemaal synchroon loopt met het
fiscale jaar (van half juli tot half juli van het jaar daarop), is het altijd een beetje lastig om de situatie van de
kinderen precies te beschrijven, zeker nu de grotere kinderen naar vervolgopleidingen gaan. Dat betekent
o.a. extra scholen en meer wisselingen in het hostel.
Even wat cijfers:
Bij de start van het nieuwe schooljaar, april 2018, studeerden er 49 kinderen op kosten van Sathiko Sath
(SkS), 24 jongens en 25 meisjes. Veruit het grootste deel (44) ging naar de Little Angels' School (LAS), klas 1
t/m 10; 3 gingen naar het Little Angels' College (LAC), klas 11 of 12 en 2 naar beroepsonderwijs. In totaal
woonden er aanvankelijk 39 kinderen in het hostel. In de loop van het schooljaar echter verkozen 4 jongens
om weer bij hun ouders te gaan wonen. Ze bleven wel naar school gaan bij de LAS.
Met ingang van het nieuwe schooljaar, in april 2019 (dus nog binnen dit fiscale jaar) veranderde deze
situatie. Vijfendertig kinderen gingen over naar de volgende klas. Daarnaast kwamen er 2 nieuwe jongetjes
bij in klas 1. Zo komen we op een totaal van 37 kinderen die aan de LAS studeren, 17 jongens en 20 meisjes.
Op dat moment hebben de kinderen die het vorige schooljaar in klas 10 zaten en die het landelijk
staatsexamen (SEE=Secundary Education Exam) deden, de uitslag nog niet binnen. Die zou ergens in juni
komen. Op grond van de uitslagen maken de kinderen vervolgens hun keuze voor een vervolgopleiding. Die
starten later dan het primair en lager secondair onderwijs. Pas in september weten we precies hoeveel
kinderen er onder de hoede van Sathiko Sath zullen studeren en hoeveel er in het hostel zullen wonen.
Maar... nog net voor het einde van dit fiscale jaar kenden we de uitslagen:
- Yesika Dangol (m) en Lakpa Sherpa (m) behaalden het hoogst mogelijke resultaat: A+
- Aung Nyime Sherpa (m), Balram Tamang (j), Cheena Magar (m) en Pradeep Gurung (j): A
- Martin Dhaubadel (j), Mingmar Sherpa (j), en Robin Shibhakti (j): B+
- Shyam Tamang(j) en Saraswoti Gurung (m): B
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Hoewel het nu volgende bericht strikt genomen niet in dit verslag hoort, willen we Lakpa Sherpa en Yesika
Dangol nog extra in het zonnetje zetten, want zij behaalden het ‘Certificate of honour’ vanwege hun
uitmuntende (A+) resultaten bij hun SEE.
Voor wie nieuwsgierig is naar de verdere stappen van deze kinderen en niet kan wachten tot het volgende
jaarverslag, zie www.sathikosath.nl → Nieuws, Nieuwsflits oktober 2019.

Teaching The Kids (TTK)

Alle 11 kinderen uit klas 10 hebben, in afwachting van hun examenresultaten, in de maanden mei en juni
vrijwilligerswerk gedaan in het kader van TTK (Teaching The Kids). De LAS heeft op bijzondere wijze
bijgedragen aan de voorbereidingen van de kinderen op hun TTK-lesactiviteiten door een training van 2
weken te verzorgen. Daarna hebben 10 kinderen in hun dorpen of de directe omgeving daarvan lesgegeven;
1 heeft deze activiteiten in de Kathmandu-grootstad uitgevoerd.
TTK (Teaching The Kids) is twee jaar geleden bedacht als aanvulling op het Teaching The Teachers (TTT) plan.
Het past in ons streven dat onze kinderen iets moeten teruggeven aan hun gemeenschap.
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Na een pilot in de zomer van 2018 door Sonam Sherpa en Tenji Sherpa (zie de Nieuwsflits van november
2018) en een verdere uitwerking van de plannen tijdens het bezoek van Charles en Elizabeth in november
2018, is TTK in volle vaart van start gegaan. Sonam heeft zich als alumnus geweldig ingezet om samen met
Ratna een volledig plan te ontwikkelen. Er werden contacten gelegd met de dorpsscholen en enkele ‘arme’
scholen in de Kathmandu vallei, waarbij instemming van schoolleiding en/of dorpshoofd t.a.v. de komst van
de kinderen een vereiste was. De kinderen werden zoveel mogelijk geplaatst in de buurt van de woonplaats

van hun ouders zodat ook hun verblijf geen aanvullende kosten zou en ze terug zouden zijn in hun
geboorteregio. Tijdens de TTK hebben de studenten die in Bhimkori en Thulo Parcel lesgaven, bezoek
gekregen van onze voorzitter, Charles van Voorst Vader, en Hilde Noë, vicevoorzitter. In de nieuwsbrief van
oktober 2019 is daarvan uitgebreid verslag gedaan. Iedereen was zeer enthousiast en we willen TTK dus
zeker de komende jaren voortzetten als deel van het Sathiko Sath leerprogramma. In november zal TTK met
de betrokkenen geëvalueerd worden en eventuele verbeterplannen kunnen dan bijtijds worden uitgewerkt.

De school

Tijdens het bezoek in november 2018 bleek zich, in opdracht van de regering, een wijziging in de
bestuursstructuur van het lager /middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs te hebben voltrokken.
Onze school, de Little Angels School (LAS) is nu organisatorische gesplitst in een deel dat voorbereidt op het
landelijke SEE- examen (klas 1 t/m 10) en een deel dat globaal gezien voorbereidend hoger onderwijs omvat
(klas 11 en 12). Dat betekent ook twee aparte bestuurs- en organisatiestructuren in wat vroeger allemaal
‘LAS’ was.
We moeten voortaan een onderscheid maken tussen de Little Angels' School (klas 1 t/m 10), de LAS, en het
Little Angels' College (11 en 12, ook wel +2 genoemd), het LAC.
Als onaangename spin-off van deze verandering zijn de schoolgelden voor het LAC aanmerkelijk hoger
geworden dan die voor de LAS, zeker wanneer we ze vergelijken met het gunstige contract (82.500 Rps) dat
we op 2 maart 2018 met de LAS hebben afgesloten voor een periode van 3 jaar in Nepalese Rupees. Tijdens
het bezoek in mei 2019 konden Charles en Hilde de schade enigszins beperken: het schoolgeld voor de LAC,
inclusief een korting van 25%, bedraagt voor de komende 3 jaar 120.000 Rps (ca €1.500) en daarnaast zal
het tarief voor de duurdere Science-opleiding hetzelfde zijn als dat voor de Managementopleiding. Deze
onaangename verrassing, een verhoging met 45% van het schoolgeld voor class 11 en 12, heeft het bestuur
genoodzaakt tot een harde bezuinigingsmaatregel die per direct is ingevoerd (zie hieronder ‘Eigen bijdrage
ouders’).
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Eigen bijdrage ouders

De enorme prijsstijging bij de LAC én in de wetenschap dat er over 3 jaar een groep van 13 kinderen hun
SEE- examen gaat doen wat dan weer gekoppeld is aan de financiering van een vervolgopleiding, heeft het
bestuur van Sathiko Sath Nederland tot een harde ingreep genoodzaakt. Deze beslissing speelde zich af bij
de overgang van het boekjaar 2018-2019 naar 2019-2020. Dit houdt in dat de kinderen die na het behalen
van hun SEE-diploma in aanmerking komen voor ondersteuning door Sathiko Sath, dit slechts gedurende 2
studiejaren (sommige opleidingen duren 3 jaar) met maximaal 50% van het benodigde school/collegegeld
zullen ontvangen én voor een maximumbedrag van 60,000 Rp per jaar. De resterende gelden dienen door
de ouders te worden betaald. Zie ook de Nieuwsflits van oktober 2019.
Bij de sluiting van het boekjaar bleken alle ouders de resterende gelden te kunnen leveren. In wezen is dit
een fantastisch bericht en het geeft wel aan hoeveel belang ouders aan de opleiding van hun kinderen
hechten.

Het hostel

In april 2019 werd het 3e hostel, conform de afspraak met de huiseigenaar, in de verf gezet alvorens de
sleutel over te dragen. Nu huren we dus nog slechts 2 huizen, een meisjeshuis en een jongenshuis op ca.
350m afstand van elkaar gelegen. Het huis waar Ratna en Reba wonen is omgetoverd in een jongenshuis. In
het andere huis zijn de meisjes nu gehuisvest. Voor het meisjeshuis werd een nieuwe caretaker aangesteld.
Helaas is zij binnen haar proeftijd vertrokken. Uiteraard is er een tijdelijke oplossing gevonden. Omdat de
meisjes nu na het eten in het donker naar hun huis moeten wandelen, wordt er altijd voor goede
begeleiding gezorgd. In elk van beide huizen kunnen maximaal 25 kinderen worden gehuisvest. Hiermee zijn
we ook de gemengde woonvorm van de kleinste jongens en meisjes in 1 huis kwijt; iets wat al langer
gewenst werd door de Welfare Council.

Het Nepalese bestuur

De samenstelling van het Nepalese bestuur was al jaren hetzelfde. Het bleek, ondanks allerlei inspanningen,
niet mogelijk om een aantal van de huidige leden te laten vervangen door nieuwe ouders. Daarnaast waren
er in het afgelopen jaar signalen geweest die om een andere bestuursstructuur in Nepal vroegen. Hilde en
Charles besloten in mei 2019, in overleg met de Nepalese board en met onze adviseur Basu Dev Neupane,
tot een belangrijke wijziging. Hoewel een en ander nog bekrachtigd moest worden door het Nederlandse
bestuur op 27 juni 2019 alsook door de Nepalese ouders in de jaarlijkse General assemblee in het najaar,
kunnen we toch al het volgende zeggen:
Er komt:
1. Een professionele SSN Board met 7 leden, waarvan 5 “onafhankelijke” leden (d.w.z. zonder kinderen
op school) en 2 ouder-vertegenwoordigers van de Parents Advisory Board. Ratna Dangol is daarbij
secretaris zonder stemrecht. Deze board zal bestaan uit:
•
Voorzitter: Basu Dev Neupane
•
Lid: Santa Subba
•
Lid: Himal Ghimire
•
Lid: Laxmi Shresta
•
Lid: vacature.
•
Lid: Supa Tamang (vertegenwoordiging ouderraad)
•
Lid: vacature (vertegenwoordiging ouderraad)
•
Secretaris: Ratna Kaj Dangol (zonder stemrecht)
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2. Een Parents Advisory Board bestaande uit 7 ouders. Deze heeft direct contact met de professionals
via de 2 vertegenwoordigende ouders. In deze board kan alles ter sprake komen wat belangrijk is
voor wel en wee van de kinderen van de Sathiko Sath organisatie in Nepal
•
Klachten en wensen omtrent de opleiding en verzorging van de kinderen
•
Suggesties voor het verbeteren van de Sathiko Sath Nepal activiteiten
•
het organiseren van de jaarlijkse General Assembly meetings en vergelijkbare
gebeurtenissen.
Aan de professionele SSN-board is opdracht gegeven zowel de Statuten als het Policy and Procedure Manual
(PPM) hierop aan te passen.

Het Nederlandse bestuur

Het Nederlandse bestuur heeft in 2018/2019 een nieuwe samenstelling, te weten:
Voorzitter: Charles van Voorst Vader
Vicevoorzitter: Hilde Noë
Secretaris: Elizabeth Verkuil
Penningmeester: Jantine Bouma
Lid: Taco Remmers
Lid: Irene van Elten
Oprichter/Adviseur: Frans van Meerwijk

Werkbezoeken van het Nederlandse bestuur

Uit het voorafgaande viel al af te lezen dat het Nederlandse bestuur weer op werkbezoek was in Nepal. Het
is absoluut nodig om de vinger goed aan de pols te houden. Niet alles kan via mail- en telefonisch contact
worden geregeld. Deze bezoeken dragen ook aanzienlijk bij aan het enthousiasme van waaruit we werken
en aan het wederzijds begrip. Het is zeker geen overbodige luxe!
Het programma omvat een breed scala van activiteiten. We proberen een goed beeld te krijgen van de
lopende zaken door bezoeken aan o.a. de accountant, de school, de hostels, de Nepal Youth Foundation, de

Rotaryclub Jawalakhel. We overleggen met het Nepalese bestuur en met Ratna en Reba over
ziekteverzekeringen, salarissen, de stijgende kosten in Nepal, de steeds duurder wordende LAS. We kletsen
met de kinderen. Er zijn ook altijd onverwachte zaken. Daarnaast bouwen we ook verder aan ons netwerk
ter plekke. Dat bestaat zowel uit Nepalezen als uit Nederlanders. Op die manier actualiseren we ons beleid.
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In november 2018 brachten Charles van Voorst Vader (voorzitter) en Elizabeth Verkuil (secretaris) een 14daags bezoek. In mei – juni 2019 volgde een tweede bezoek van ruim twee weken door Charles van Voorst
Vader (voorzitter) en Hilde Noë (vicevoorzitter).

Het Noodfonds

In het vorige jaarverslag viel te lezen dat in 2017-2018 4 projecten klaar waren en feestelijk overgedragen
aan de bevolking. Het gezondheidscentrum in Khalte was klaar en overgedragen, maar ondanks
ingebruikname bleken erin het afgelopen boekjaar toch nog wat – met name financiële- restpunten, die
overvloeien naar het komend boekjaar.
Het andere project dat vorig fiscaal jaar nog niet kon worden afgerond, was het laatst gestarte en technisch
ingewikkelde watervoorzieningsproject in Sindhuli. Hoewel de watervoorziening al in het vroege voorjaar
van 2019 mogelijk was en met een waar dorpsfeest in gebruik was genomen, in aanwezigheid van Rotary
Club Jawalakhel, konden Charles en Hilde niet ontsnappen aan nog eens een geweldig feestelijke
bijeenkomst met alle dorpsbewoners in mei. 58 gezinnen hebben nu stromend water in huis!
Tijdens ons bezoek half juni 2019 bleken er nog enkele onbetaalde rekeningen en claims te zijn, waarvoor
een principeovereenkomst is bedacht. Afronding wordt verwacht zomer 2019.
Het mag hier echter wel eens expliciet te worden gezegd: zonder alle gulle giften van onze donateurs, de

geweldige inzet van (bij de start) onze oud-voorzitter Frans van Meerwijk, van Charles Halberstadt van HT wandelreizen, van Basu Dev Neupane en (later) van onze huidige voorzitter Charles van Voorst Vader en niet
te vergeten van Mrs Sharada Pokhrel (Rotary Club Jawalakhel) was dit nooit gelukt!

7

Het Jubileumjaar

Op 9 maart 2019 bestond Sathiko Sath precies 10 jaar; voldoende reden voor een feestje!
Er werd op 16 maart 2019 bij ‘De Generaal’ in Baarn een wandelmiddag georganiseerd voor de Nederlandse
donateurs, gevolgd door een heerlijke high tea.
Charles van Voorst Vader vertelde hoe het met onze kinderen in Kathmandu ging en over onze plannen voor
het TTK. Tot slot nam hij ook kort onze financiële situatie door.

Hilde gaf aan de hand van een Powerpoint een toelichting over onze sponsorreizen.
Deze tochten, die we begin januari 2019 lanceerden, moeten het hoogtepunt vormen van ons jubileum. In
samenwerking met HT Wandelreizen/Snowleopard en Footprints Nepal werden er in Nepal 3 speciale
jubileumreizen georganiseerd: een beklimming van de Chulu Far East (6.050m), een uitdagende trekking in
Dolpo en een Ongewone rondreis door m.n. het
zuiden van Nepal. De deelnemers verbonden zich
ertoe om tenminste €500.- pp aan sponsorgeld
voor SkS te verzamelen. Aan het einde van het
boekjaar waren er al voldoende aanmeldingen
binnen om 2 van de 3 reizen door te laten gaan
(de beklimming bleek geen succes). Verdere
ontwikkelingen waren te volgen op Facebook. Er
komt uiteraard een uitgebreider verslag met de
nodige foto's, en vooral met het eindresultaat
van de sponsorwerving!

Financiën en donaties

De jaarrekening 2018-2019 laat een positief resultaat van bijna € 5.000 zien. Dit is een mooi resultaat dat
mede tot stand is gebracht door extra donaties van individuele gevers en door de sponsorbijdragen van de
challenge tochten in Nepal t.g.v. het 10- jarig bestaan van Sathiko Sath. Tevens kon de stijging van de
opleidingskosten gedeeltelijk opvangen worden door te bezuinigingen op andere kosten (bijv. huisvesting)
en het ten nutte maken van in Nepal opgebouwde financiële reserves.
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Dit neemt niet weg dat we als bestuur op zoek blijven naar een stabiele instroom van gelden om niet alleen
aan alle verplichtingen t.a.v. de kinderen te kunnen voldoen, maar om ook zorg te dragen voor een goede
bezetting van de hostels in de komende jaren.
Onze penningmeester Jantine Bouma licht de financiën toe in de korte samenvatting van de jaarrekening na
dit jaarverslag.

En de toekomst?

We blijven bij onze doelstelling om goed onderwijs te geven aan werkelijk kansarme Nepalese kinderen uit
afgelegen gebieden. Daarnaast willen we d.m.v. het Teaching The Kidsproject (TTK) doorgaan met ook
andere kinderen in de afgelegen dorpen voor een klein deel bij te laten scholen door hun dorpsgenootjes
die dankzij Sathiko Sath hun SEE- diploma hebben gehaald en hard op weg zijn uit de armoede spiraal te
komen. Helaas Konden we nog niet met het Teaching The Teacher (TTT) project starten, omdat de
benodigde fondsenwerving nog niet afgerond is. Toch hopen we dit project in de toekomst te kunnen
realiseren, samen met Rotaryclubs van Joure, Inverness en Jawalakhel en The English For Kids Foundation.
Zo zouden in de afgelegen gebieden, waar onze kinderen vandaan komen, ook de onderwijzers (en hun
leerlingen) meer kennis en vaardigheden qua spreken, lezen en schrijven van Engels kunnen verwerven.
In het komende fiscale jaar gaan we proberen om:
- Het TTK -project te consolideren
- De zwakkere leerlingen van klas 8, 9 en 10 zo goed mogelijk te laten scoren in de examens eind klas 8 en
eind klas 10 door middel van bijlessen en extra aandacht
- Het resterende geld van het Noodfonds (ca €10.000) ten goede te laten komen aan de reeds operationele
projecten voor dringende project gerelateerde behoeften zoals schoolmeubilair en soortgelijke zaken.
- De nieuwe Nepalese bestuursstructuur te consolideren
- De alumnivereniging daadwerkelijk van de grond te krijgen.
- Voor het meisjeshuis een vaste ‘lady caretaker’ te vinden die in plaats van de huidige interim-oplossingen

Dank

Een jaarverslag biedt de kans om iedereen die Sathiko Sath op welke manier dan ook steunt, van harte te
danken. We hebben het al vaker gezegd en geschreven: zonder onze donateurs kunnen we werkelijk niets.
De uitdagingen blijven groot. Wij blijven ervoor gaan!

Laten we de handen in elkaar slaan
en kansarme Nepalese kinderen
een kansrijke toekomst geven
dankzij goed onderwijs
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Toelichting op de jaarrekening 2018/2019
De jaarrekening heeft betrekking op de periode van 15 juli 2018 tot en met 14 juli 2019.
In de jaarrekening zijn staan zowel de lasten en baten van Sathiko Sath als van het Noodfonds van Sathiko
Sath en HT Wandelreizen. Deze worden hierna afzonderlijk toegelicht.

Het positieve resultaat van € 13.635 wordt toegevoegd aan de reserve.
Baten
De baten zijn dit jaar € 9.826 hoger dan vorig jaar. Hierna wordt kort ingegaan op de 3 grootste posten.
Lijfrenteschenkingen en periodieke giften
De baten uit deze periodieke schenkingen zijn ten opzichte van vorig jaar met zo’n € 1.100 gestegen. In 2018
schenken 30 en in 2019 42 donateurs op basis van een overeenkomst geld aan Sathiko Sath. Door zo’n
overeenkomst verbinden donateurs zich voor minimaal 5 jaar tot een schenking aan Sathiko Sath.
Sommige schenkers hebben na het verlopen van deze periode weer een nieuwe overeenkomst afgesloten.
Helaas niet iedereen, maar gelukkig zijn er veel nieuwe schenkers bij gekomen. Dit biedt voor de komende
jaren weer enige zekerheid.
Donaties particulieren
De inkomsten komen voornamelijk voort uit spontane acties, waardoor deze post moeilijk is te voorspellen.
Deze inkomsten zijn bijna € 2.600 hoger dan vorig jaar.
Sponsorbijdragen Jubileumreizen
Ter ere van het 10-jarig bestaan van Sathiko Sath in maart 2019 zijn sponsorreizen georganiseerd in
samenwerking met HT Wandelreizen, Snow Leopard en Footprints Nepal. De reeds ontvangen bijdragen zijn
in dit jaar verwerkt. Omdat de reizen in het najaar 2019 plaatsvinden, zullen de meeste bijdragen in het
volgende boekjaar terecht komen. Overigens zijn de “inhoudingen voor transactiekosten” als lasten
verantwoord en de bruto-bijdragen als baten.
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Donaties bedrijven/instellingen/fondsen
Deze baten zijn bijna even hoog als vorig jaar. Evenals de donaties van de particulieren zijn deze inkomsten
nimmer zeker hoewel enkele bedrijven/instellingen ons al jaren financieel steunen.
In het verleden zijn er uit fondsen donaties ontvangen als bijdrage in de kosten voor meerdere
(toekomstige) jaren. Van deze donaties is in dit jaar € 3.300 als bate verantwoord.
Lasten
De totale lasten zijn dit jaar gestegen met € 4.372. Hierna wordt kort ingegaan op de verschillende posten.
Sathiko Sath Nepal
De lasten van Sathiko Sath Nepal zijn gedaald met € 8.185 t.o.v. vorig jaar.
Dit zijn bijdragen aan Sathiko Sath voor huisvesting, personeel, voeding, bestuur Nepal etc. Hoewel de loonen prijsstijgingen ook dit jaar weer een rol spelen, is het gelukt om de uitgaven te beperken door diverse
kostenbesparende maatregelen. Voor inzicht in de besteding van de overdrachten door Sathiko Sath Nepal
wordt verwezen naar de samenvatting van de (door Baker Tilly Accountants goedgekeurde) jaarrekening van
Sathiko Sath Nepal die als bijlage in onze uitgebreide jaarrekening zal zijn opgenomen.
Opleidingskosten
Sathiko Sath heeft in maart 2018 de school- en collegegelden voor haar kinderen voor het onderwijs aan de
Little Angels' School resp. het College voor een nieuwe periode van 3 jaar kunnen vastleggen op 82.500
Nepalese Roepees per leerling per schooljaar. Met de geldende wisselkoers was dit ca € 660.
In deze jaarrekening zijn de opleidingskosten als volgt verantwoord:
– schoolgeld LAS 15 juli 2018 tot 15 april 2019: 44 kinderen à € 650 voor 9/12e is € 21.450, en
– schoolgeld LAS 15 april 2019 tot 15 juli 2019: 35 kinderen à € 660 voor 3/12e is € 5.775.
We hanteren deze berekening Dit is omdat het schooljaar niet samenvalt met het boekjaar maar van 15
april tot 15 april loopt. Het collegegeld LAC en andere opleidingskosten (in totaal € 5.580) zijn hier ook
verantwoord.
Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten enorm toegenomen wat vooral komt doordat de opleidingskosten
vanaf dit jaar volledig voor rekening van Sathiko Sath komen en niet meer deels ten laste van de Rotary Club
International. Deze (bekende) ontwikkeling was reden om te bezuinigen op de andere kosten en te zoeken
naar nieuwe inkomsten.
Overige lasten
Onze adviseur van het bestuur in Nepal heeft mede gelet op de financiële situatie besloten af te zien van de
jaarlijkse vergoeding waardoor ook de overige lasten met bijna € 1.000 zijn gedaald ten opzichte van vorig
jaar.
Overig
Beleid inzake overheadkosten
Op 14 januari 2016 heeft het bestuur het volgende beleid vastgesteld: de overheadkosten voor besteding
van gelden uit respectievelijk het Studiefonds SkS Nederland en het Noodfonds zullen tot een minimum
worden beperkt.
Onder overheadkosten worden volgens dit besluit onder meer kosten voor vergaderingen, reis- en
verblijfkosten bezoeken aan Nepal, accountants en de bank begrepen.
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Percentage besteed aan doelstelling, werving en overhead

* Inclusief verrekeningen met reserves.
Kosten eigen fondsenwerving als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving, uitgedrukt in procenten van de baten uit eigen fondsenwerving (dus
zonder rentebaten), zijn in 2018/2019 nihil en vallen dus ruim binnen de CBF-richtlijn van maximaal 25%.
Verloop reserve
Het verloop van de reserve (het “stichtingskapitaal”) van Sathiko Sath is als volgt:
Stand 15-07-2018
Resultaat 2018/2019
Stand 14-07-2019

€ 73.234
€ 13.635
€ 86.869

Het resultaat is € 8.733 negatief en wordt dus verrekend met de reserve Noodfonds.
Verloop bestemmingsreserve Noodfonds
Het bestuur heeft in 2015 besloten om de via het Noodfonds ontvangen donaties afzonderlijk te reserveren
voor de toekomstige uitgaven in dat kader. Het verloop van deze bestemmingsreserve is als volgt:
Stand 14-07-2018
Resultaat 2018/2019
Stand 14-07-2019

€ 20.085
€ 8.983 -/€ 11.352

Naar verwachting zal het Noodfonds in komend jaar volledig besteed worden.
Jantine Bouma,
Penningmeester

